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Dialoguri cu Dumnezeu
13. Răspunsuri prin întrebări
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Orice dialog cu Dumnezeu este surprinzător. Datorită naturii lui Dumnezeu și a faptului că în
pieptul Lui bate o inimă de Tată, orice dialog cu Dumnezeu trebuie să fie surprinzător. Dialogul
fiind mijlocul prin care se realizează schimbul proiecțiilor minților prin intermediul cuvintelor,
orice nou dialog cu Dumnezeu constituie un pas înainte în explorarea Autorului infinitului.
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În așteptare
Pe parcursul a 35 de capitole cartea lui Iov dezvăluie pe de o parte nedumerirea lui pe deplin
justificată și pe de altă parte încercările patetice ale prietenilor lui de a-L îndreptăți pe
Dumnezeu. Probabil că aceste dialoguri au fost redate cu acuratețe tocmai pentru a se sublinia
faptul că nicio teorie nu poate răsturna Realitatea: Iov fusese dedicat lui Dumnezeu iar acum era
vizitat de una dintre cele mai teribile suferințe posibile.
Fiecare nouă încercare a prietenilor lui nu făcea altceva decât să-i mărească suferința lui Iov,
să adâncească perplexitatea lui și să nască noi și mai puternice argumente de partea sa.
Realitatea care nu putea fi negată sfida principiul universal al dreptății și echității: nimeni nu ar
trebuie să fie răsplătit cu rău pentru bine, cu suferință pentru sacrificiu de sine, cu tortură pentru
loialitate deplină. Iar Iov nu numai că făptuise binele prin sacrificiu de sine și loialitate absolută
față de Dumnezeu, însă a vegheat îndeaproape ca și copiii lui, care acum erau cu toții morți, să
urmeze aceeași cale. Viața lui urmase acea direcție care I-a oferit lui Dumnezeu ocazia să afirme:
„Ai văzut pe robul Meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană şi curat la
suflet...” (Iov 1:8).
Iată așadar că afirmațiile lui Iov despre propria-i viață erau certificate de Dumnezeu Însuși.
De aici și justificarea perplexității sale, a insistenței lui încăpățânate în ciuda evidenței
blestemului care-l spulberase: „Chiar dacă mi se va nimici pielea şi chiar dacă nu voi mai avea
carne, voi vedea totuşi pe Dumnezeu. ... ochii mei Îl vor vedea, şi nu ai altuia.” (Iov 19:26, 27).
Pe de altă parte, au trebuit consumate 35 de capitole pentru ca în final Dumnezeu să intre întrun dialog cu Iov. Numai după ce răspunsul lui Iov la provocarea paradigmei prietenilor săi a
fost afirmat pe deplin și definitiv (vezi articolul „Decizia lui Iov” din numărul 103, luna Iunie
2018 al revistei Divina Vindecare), Dumnezeu a intervenit pentru a aduce lumină în această
confruntare cosmică: dreptatea versus dragostea.

1

Durerea proprie
„Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii” (Iov
38:1), mulți raportându-se la aceste cuvinte ca la un
barometru al mâniei lui Dumnezeu. Realitatea este însă
că „Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii” din
inima și mintea lui, din și în mijlocul sufletului lui
chinuit nu numai de pierderea suferită, dar și de eșecul
aparent al propriei scări de valori.
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„Cine este cel ce Îmi întunecă planurile prin cuvântări fără pricepere?” (Iov 38:2).
Deseori, zdrobit de propriile necazuri și dureri, omul construiește din propria-i experiență
(tragică, de altfel) un univers separat și independent de restul Realității. Durerea, prin natura ei,
odată apărută se instalează în chiar centrul ființei, totul începând să graviteze în jurul ei. Dacă
este lăsată să-și urmeze cursul natural (egoist), curând durerea se transformă într-un soi de
gaură neagră care, încet dar sigur, atrage spre sine întregul univers numai pentru a-l consuma în
dorința de a obține noi definiții și oblăduiri. Cu cât trece mai mult timp în desfășurarea acestui
proces, cu atât crește convingerea victimei că totul și orice trebuie să graviteze în jurul propriei
probleme în vederea compătimirii și a producerii de noi justificări.
În acest context în care întregul dialog dintre Iov și prietenii lui începea să graviteze numai în
jurul îndreptățirii lui Iov, Dumnezeu intervine pentru a corecta traiectoria greșită a gândurilor
lui Iov, readucând în discuție planul mult mai amplu al lui Dumnezeu din care făcea parte și
microuniversul numit Iov.
„Dacă crede cineva că ştie ceva, încă n-a cunoscut cum trebuie să cunoască.” (1 Corinteni 8:2)
scria Pavel, nu pentru a afirma incapacitatea omului de a cunoaște, ci mai degrabă infinitul care i
se deschide înainte cu fiecare pas pe care-l face în sensul progresului. Certitudinea cu care Iov
afirma, începea să contureze un univers al cărui centru era ocupat numai de situația lui tragică,
toate celelalte aspecte ale Realității devenind astfel întunecate. Expresia „cuvântări fără
pricepere” nu poate indica către calitatea afirmațiilor sale de vreme ce Dumnezeu le-a spus
prietenilor săi la final că „n-aţi vorbit aşa de drept de Mine cum a vorbit robul Meu Iov” (Iov
42:7), ci mai degrabă că, scoase din contextul planurilor Sale, afirmațiile lui Iov descriau o
realitate distorsionată, subiectivă, una care arunca o umbră asupra caracterului Dragostei divine.

2

O abordare surprinzătoare
Orice dialog cu Dumnezeu este surprinzător. Datorită naturii lui Dumnezeu și a faptului că în
pieptul Lui bate o inimă de Tată, orice dialog cu Dumnezeu trebuie să fie surprinzător. Dialogul
fiind mijlocul prin care se realizează schimbul proiecțiilor minților prin intermediul cuvintelor,
orice nou dialog cu Dumnezeu constituie un pas mai departe în explorarea Autorului infinitului.
În contextul de față în care dialogul dintre Iov și prietenii lui fusese presărat cu tot felul de
întrebări, afirmațiile fundamentale ale celor două părți fiind exprimate prin întrebări („Sunt
neprihănit și atunci de ce sunt lovit?” pe de o parte și „Dacă ești neprihănit, atunci de ce ești
lovit?” pe de altă parte), categoric că toți se așteptau la un răspuns din partea lui Dumnezeu,
răspuns sub forma unei afirmații care să aducă lumină în această situație întunecată. Nu mică
trebuie să fi fost însă mirarea lui Iov când Dumnezeu i-a spus
„Încinge-ţi mijlocul ca un viteaz, ca Eu să te întreb, şi tu să Mă înveţi.” (Iov 38:3).
Unul dintre fenomenele cele mai des răspândite printre oamenii religioși este acela al
exclusivismului personal. Acest fenomen nu este deloc nou:
„Învăţătorule, noi am văzut pe un om scoţând draci în Numele Tău şi l-am oprit, pentru că
nu venea după noi.” (Marcu 9:38).
Această situație nu adresează certitudinea afirmațiilor ci mai degrabă pe cea a singularității
propriei persoane sau organizații pe arena universală. Deseori oamenii religioși au impresia că
adevărurile care le-au fost descoperite alcătuiesc imaginea completă a Realității, motiv pentru
care se închid în fața oricărei alte revelații care ar putea veni chiar prin cei ce împărtășesc opinii
diferite. Această certitudine a posedării întregului Adevăr, a obiectivismului propriului discurs
este cel mai eficient adresată prin întrebări.
„Pregătește-te ca un bărbat: Eu te voi întreba iar tu Îmi vei răspunde.” (Iov 38:3 KJV)
La o privire superficială, propunerea lui Dumnezeu pare absurdă: cum să răspundă omul
întrebărilor adresate de Dumnezeu? Însă atunci când înțelegem că Dumnezeu adresează tocmai
această certitudine a opiniei subiective, propunerea capătă sens: dacă ești absolut sigur că ceea
ce deții reprezintă întregul adevăr obiectiv, atunci trebuie să poți răspunde oricărei întrebări.
Aceeași metodă a adresării de întrebări celui care întreabă a fost folosită deseori de Domnul
Isus tocmai pentru a scoate la lumină absurdul situației, tocmai pentru a-l ajuta pe cel ce întreabă
să vadă că Realitatea este mult mai complexă decât cea pe care o imaginează el. Deseori,

răspunsurile oferite unor astfel de persoane nu vor avea ca efect decât adâncirea persoanei în
certitudinea nejustificată a obiectivismului, motiv pentru care deseori Dumnezeu oferă
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Întrebările pe care Dumnezeu le adresează lui Iov pot fi împărțite în două categorii: cele care
adresează macro-universul:
„Unde erai tu când am întemeiat pământul?” (Iov 38:4),
„Cine i-a hotărât măsurile, ştii?” (Iov 38:5),
„De când eşti, ai poruncit tu dimineţii?” (Iov 38:12),
„Pe ce cale se împarte lumina?” (Iov 38:24),
„Cunoşti tu legile cerului?” (Iov 38:33),
și cele care adresează micro-universul:
„Cine pregăteşte corbului hrana?” (Iov 38:41),
„Ştii tu când îşi fac caprele sălbatice puii? Vezi tu pe cerboaice când fată? Numeri tu lunile în
care sunt însărcinate şi cunoşti tu vremea când nasc?” (Iov 39:1, 2),
„Oare din porunca ta se înalţă vulturul şi îşi așează cuibul pe înălţimi?” (Iov 39:27).
„Spune, dacă ai pricepere.” (Iov 38:4), îl încurajează Dumnezeu pe Iov, pe alocuri plin de
simțul umorului: „Ştii, căci atunci erai născut şi numărul zilelor tale este mare!” (Iov 38:12).
Răspunsul oricărei persoane sincere în fața acestui nou orizont nu poate fi decât unul singur:
„Iov a răspuns Domnului şi a zis: ,Iată, eu sunt prea mic. Ce să-Ţi răspund? Îmi pun mâna la
gură. Am vorbit o dată, şi nu voi mai răspunde; de două ori, şi nu voi mai adăuga nimic.’” (Iov
40:3-5).
Prin această abordare, Dumnezeu a vizat cel puțin două aspecte critice ale problemei lui Iov:
capacitatea Sa de a rezolva problema și interesul Său în persoana lui Iov.
Soluția pentru problema lui Iov nu putea fi decât una extra-ordinară, miraculoasă. Cine ar fi
putut să-i rezolve dilema și să-i restaureze familia? Niciun om. Categoric, numai Dumnezeu.
Întrebarea care mai necesita răspuns viza interesul lui Dumnezeu în problema unei ființe care,
comparativ cu dimensiunea universului, nu exista. Această dilemă transcende timpul lui Iov,
fiind una modernă în toate timpurile pentru că vizează tocmai caracterul lui Dumnezeu:
„un lepros s-a apropiat de El, I s-a închinat şi I-a zis: ,Doamne, DACĂ VREI, poţi să mă
curăţeşti.’” (Matei 8:2).
Absolut nicio îndoială referitor la puterea sau capacitatea lui Isus de a rezolva absolut orice
problemă. Dilema era: va dori să facă asta? Este interesat într-o chestiune atât de nesemnificativă
în comparație cu dimensiunea universului?
Răspunsul Domului Isus de asemenea transcende timpul, rămânând unul de actualitate
pentru toate veșnicia:
„Da, vreau, fii curăţit!” (Matei 8:3).
După ce-i reamintește lui Iov de puterea Sa enumerând creerea Pământului, autoritatea asupra
zorilor, planificarea legilor ce guvernează lumina și întregul univers, Dumnezeu îi descoperă
interesul Său pentru unele dintre cele mai îndepărtate creaturi de interesul și habitatul uman:
corbul, caprele sălbatice și vulturul. Această descoperire nu se oprește însă aici: Dumnezeu
detaliază nivelul interesului Său chiar și pentru necuvântătoare: „Numeri tu lunile în care sunt
însărcinate...?” (Iov 39:2). Dacă El numără lunile de sarcină ale fiecărei capre sălbatice, nu este de
mirare că nouă ne contabilizează chiar și „perii din cap” (Matei 10:30).
Restaurarea
Această trecere de la ideea despre Dumnezeu la întâlnirea cu Dumnezeu, de la cuvintele
despre Dumnezeu la dialogul cu Dumnezeu nu poate determina decât un singur efect în inima
sinceră:
„Urechea mea auzise vorbindu-se de Tine, dar acum ochiul meu Te-a văzut. De aceea mi-e
scârbă de mine şi mă pocăiesc în ţărână şi cenuşă.” (Iov 42:5, 6).

Restaurarea legăturii pierdute dintre om și Dumnezeu nu se poate produce decât prin
revelarea caracterului lui Dumnezeu și pierderea definitivă a sinelui uman pentru regăsirea
adevăratei sale identități în Dumnezeu.
„Dar lucrurile care pentru mine erau câştiguri le-am socotit ca o pierdere din pricina lui
Hristos. Ba încă şi acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, faţă de preţul nespus de mare
al cunoaşterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate şi le socotesc ca un
gunoi, ca să câştig pe Hristos.” (Filipeni 3:8, 9).
„Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus
Hristos, pe care L-ai trimis Tu.” (Ioan 17:3).
În fața descoperirii lui Dumnezeu nu numai că toate celelalte pălesc, însă mai mult decât atât,
ele devin o piedică în avansarea pe această cale. Revelația Persoanei lui Dumnezeu produce prin
natura ei cea mai mare revoluție în viața omului. Cel ce s-a întâlnit cu Dumnezeu nu mai poate fi
niciodată la fel: ori va deveni divin, ori va deveni demonic. Acesta este motivul pentru care toate
intervențiile lui Dumnezeu în istoria omului din ultimii 6000 de ani au avut un singur scop:
cunoașterea lui Dumnezeu. Fie că a fost vorba de instaurarea unui sistem temporar ca cel din
vechiul testament, de intervenții în forță sau renunțarea la Singurului Lui Fiu născut, toate
acestea au fost mijloace prin care omul a putut să înțeleagă chiar și în condițiile negurii păcatului
identitatea și caracterul Dragostei.
Faptul că „Domnul i-a dat înapoi” lui Iov „îndoit decât tot ce avusese” (Iov 42:10) de la avere
până la copii ce nu erau întrecuți de niciun alt tânăr sau tânără din țară, faptul că „Iov a mai
trăit după aceea o sută patruzeci de ani şi a văzut pe fiii săi şi pe fiii fiilor săi până la al patrulea
neam” (Iov 42:16) ne reamintește de una din caracteristicile Dragostei: „unde s-a
înmulţit păcatul, acolo harul s-a înmulţit şi mai mult” (Romani 5:20). Așa se face că singurul
punct negru al universului, pata neagră din albul imaculat creat de Dumnezeu va deveni într-o
zi centrul universului sau, de ce nu, al universurilor:
„Şi eu am văzut coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, Noul Ierusalim ... Şi am
auzit un glas tare, care ieşea din scaunul de domnie şi zicea: ,Iată cortul lui Dumnezeu cu
oamenii! El va locui cu ei şi ei vor fi poporul Lui şi Dumnezeu Însuşi va fi cu ei. El va fi
Dumnezeul lor.’” (Apocalipsa 21:2, 3).
Ferice de cei ce vor avea curajul să accepte provocarea dialogului CU Dumnezeu, nu numai
cea a dialogului DESPRE Dumnezeu.

Poziția mea față de lege
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1. Cred că exprimările legale ale legii morale (cele zece porunci) sunt adevărate, însă nu
constituie decât o exprimare limitată a voinței lui Dumnezeu. Legea este sfântă, dreaptă și bună.
Însă resping crezut că acesta este mijlocul prin care Dumnezeu își guvernează copiii. Noi nu
suntem sub lege, nu suntem guvernați de sistemul legii (Galateni 3:24, 26; Romani 7:6; 8:2-4).
2. Exprimarea legală a legii (cele zece porunci) a fost formulată pentru a acționa ca o soluție
temporară pentru oamenii firești, cei care nu aveau viața lui Dumnezeu - o rasă de oameni care a
fost creată atunci când Adam și-a despărțit familia de prezența și viața lui Dumnezeu. (1 Timotei
1:8-10).
3. Cred că universul nu a fost proiectat pentru a funcționa pe baza unei legi legale, ci pe baza
unei legi naturale. Cu alte cuvinte, locuitorii neprihăniți nu înfăptuiesc binele datorită unui set
de reguli, ci datorită naturii, deoarece ei posedă viața lui Dumnezeu care îi motivează în mod
natural să iubească și să înfăptuiască binele. (Ezechiel 36:27, 28; Ieremia 31:31-34; Romani 8:11).
4. Cred că adevărata problemă în cadrul marii controverse dintre Hristos și Satan nu este
apărarea unui sistem legal de reguli, ci apărarea principiului de guvernare a lui Dumnezeu.
Acest principiu al guvernării lui Dumnezeu afirmă că Dumnezeu Își împlinește scopurile și
voința în cei ce I se supun prin faptul că aceștia posedă viața Lui în ei înșiși, prin propria lor
alegere voluntară. (Coloseni 1:26, 27).

5. Acesta este motivul pentru care „Hristos neprihănirea noastră” constituie cea mai
semnificativă solia de pe planetă, iar „Hristos în voi” cel mai mare adevăr și cea mai mare
experiență pe care cineva o poate obține. (Matei 24:14; Apocalipsa 14:6).
6. Așadar, soluția pentru problema păcatului este nașterea din nou, nu păzirea legii. (Evrei
7:19; Galateni 3:21; 2 Corinteni 5:17).
7. Cred că Dumnezeu este Tatăl meu și că, în Isus, am deveni copilul Său exclusiv prin faptul
că am primit viața Lui prin credință. (Galateni 3:24-26; 4:4-7).
8. Cred că copiii aparțin familiei datorită dreptului obținut prin naștere, nu datorită faptului că
se supun în mod credincios regulilor. (Ioan 8:34-36; Romani 8:14-16).
9. Cred că robii sunt cei ce-și păstrează poziția prin conformare la reguli, nu fiii. (Galateni
4:3-5).
Este contrar atmosferei de dragoste și acceptare într-un cămin să așezi membrii familiei sub
condițiile legii legale, ca condiție pentru acceptare. Eu aparțin familiei Clayton datorită sângelui
ce-mi curge prin vene. Da, este adevărat că doresc să reprezint familia într-o manieră onorabilă
(trăind potrivit principiilor sale), însă nu acesta este motivul pentru are sunt membru al familiei.
Același principiu se aplică și familiei lui Dumnezeu. Noi aparținem acestei familii datorită
nașterii din nou, dar, în același timp, Îl reprezentăm pe El și trăim potrivit principiilor Sale (care
includ cele zece porunci).
Nu resping cele zece porunci și nici nu caut să le anulez. Însă vreau să insist asupra faptului
că, potrivit Scripturii, noi nu suntem GUVERNAȚI de ele, ci de o regulă mult mai înaltă.
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Două concepte
Printre cei ce cred în adevărul despre Dumnezeu, sunt răspândite două concepte
fundamentale despre natura controversei dintre Dumnezeu și Satan, dintre bine și rău. Unu
dintre acestea afirmă că acest conflict este centrat pe legea celor zece porunci și că eforturile lui
Dumnezeu sunt îndreptate în direcția de a apăra legea. Aceasta este perspectiva cu care nu sunt
de acord.
Celălalt concept afirmă că întregul conflict vizează două sisteme de guvernare. Satan a pretins
că ființele create sunt mai fericite dacă se autoguvernează și că nu au nevoie de prezența
spiritului lui Dumnezeu pentru a fi buni. Ceea ce i-a spus Satan Evei, continuă să afirme și azi, și
anume că dacă vom avea o cunoștință a binelui și a răului vom putea funcționa perfect fără
Dumnezeu. Cu alte cuvinte, putem trăi asemenea lui Dumnezeu, fără Dumnezeu.
Chestiunea fundamentală este următoarea: putem trăi vieți bune numai cu ajutorul educației,
sau avem nevoie de prezența lui Dumnezeu înlăuntru pentru a fi neprihăniți? Este vorba despre
neprihănirea externă versus sistemul de guvernare al faptelor; nu este vorba despre legea legală,
ci despre care sistem de guvernare funcționează. Este vorba despre sistemul legii naturale în care
Hristos care trăiește în credincios îi schimbă natura și produce rodul neprihănirii numai prin
mijloacele naturale, prin a-i oferi o nouă viață.
Putem vedea imediat faptul că aceste două poziții stau la baza întregii dispute dintre „Hristos
neprihănirea noastră” versus „neprihănirea prin fapte.”
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Universul legal
Cred că există o paradigmă falsă în ceea ce privește planul de mântuire, paradigmă care se
naște prin așezarea legii legale la centrul controversei. În esență, această paradigmă falsă afirmă
că
1. Omul devine vinovat atunci când calcă legea.
2. Dumnezeu l-a condamnat pe om la moarte ca pedeapsă pentru nesupunerea lui.
3. Această condamnare a fost irevocabilă și nu putea fi satisfăcută decât prin moarte.
4. Dumnezeu l-a mântuit pe om prin sacrificarea Fiului Său pentru a-I satisface propria-I
dreptate.
Această paradigmă este irațională și nedreaptă. Ea sugerează că natura lui Dumnezeu este în
așa fel încât pentru cea mai mică nelegiuire, El pretinde pedeapsa cu moartea. El cere o pedeapsă
extrem de disproporționată față de natura crimei. Chiar și în cadrul sistemului omenesc nedrept
am fi îngroziți dacă ar fi aplicat un asemenea sistem de „justiție”. Noi spunem că „legea” este cea
care cere moartea, nu Dumnezeu, însă afirmând asta noi sugerăm că legea este separată și

distinctă de Dumnezeu - ceva deasupra lui Dumnezeu care trebuie ascultată, mai degrabă decât
o simplă expresie a caracterului și naturii Sale.
Se sugerează că sistemul de justiție al lui Dumnezeu este de o asemenea natură încât singura
cale de a ierta este numai dacâ cineva moarte, și că în cadrul acestui sistem se acceptă ca un
nevinovat să moară în locul vinovatului. Din nou, aceste idei sunt contrare oricărui sistem de
justiție pe care-l înțelegem și pe care-l numim corect și bun. Asemenea practici în societatea
noastră ne-ar revolta, însă ne spunem că, fiind vorba despre Dumnezeu, este acceptabil, chiar
dacă acest sistem ne insultă ceea ce înțelegem prin corect și drept.
Unii au folosit exemplul celui care plătește datoria unei alte persoane pentru a justifica acest
sistem nedrept, dar acest exemplu nu face altceva decât să ridice alte întrebări. Atunci când vine
vorba despre datorii bănești, atunci înțelegem când o persoană plătește datoria alteia pentru că
aceasta satisface persoana care fusese deposedată de proprii bani. Se redresează o situație
nedreaptă. Însă atunci când vine vorba despre o condamnare la moarte, cum poate moartea unei
persoane să satisfacă cerința pentru moartea unei alte persoane? Cine cere această plată de
sânge? A cui nevoie o satisface? Într-un asemenea caz, moartea este aplicată ca un act de
răzbunare. Asta este ceea ce credem că cere dreptatea lui Dumnezeu?
Acestea sunt problemele care se nasc din paradigma legalistă, concepția greșită că universul
este guvernat de legi legale, de un sistem al pedepselor, vinei și judecății răzbunătoare.
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Universul natural
Potrivit acestei paradigme, problema nu este o lege legală ci una naturală. Atunci când omul a
păcătuit, s-au declanșat o serie de consecințe:
1. Prim om și urmașii lui au fost despărțiți de Dumnezeu.
2. Această despărțire a rezultat în moartea inevitabilă - nu poate exista viață fără Dumnezeu.
3. Omul nu a murit instantaneu pentru că Hristos a intervenit în consecințele naturale ale
rebeliunii sale.
4. Legea naturii (nu o sentință legală) a pretins moartea omului. Toți cei ce se despart de
Dumnezeu, sursa vieții, trebuie în mod natural să moară.
5. Hristos a trebuit să devină unul dintre noi pentru a reda omenirii viața lui Dumnezeu.
6. Pentru a putea alege în dreptul rasei umane, a trebuit să ia locul nostru, despărțit de
Dumnezeu și pe deplin sub puterea lui Satan. Această condiție a fost cea care L-a omorât. Din
clipa în care a decis să ia locul nostru, moartea Lui a fost inevitabilă.
7. El a clădit o viață desăvârșită divino-umană ca om și oferă acum această viață tuturor celor
ce aleg să fie reuniți cu Dumnezeu.
Despre asta este căderea omului și moartea lui Hristos - nu o chestiune legală, ci problema
legii naturale care a fost călcată și a consecințelor (nu pedepselor) care au urmat, a planului lui
Dumnezeu a și Fiului Său de a răsturna aceste consecințe folosind aceleași principii naturale care
au fost călcate la început.
Sistemul legal a fost instituit ca un mijloc de învățare, ca un tip, ca o reprezentare a unui
sistem mult mai mare natural. Problema generală a Creștinismului este faptul că a adoptat
același sistem legal din cadrul legii și l-a transmutat în adevăratul sistem care guvernează
universul. Creștinii nu au înțeles noul legământ și nu au interpretat corect elementele legii și
astfel Dumnezeu apare ca un administrator legal, rece și distant. Atunci când citesc vechiul
testament, vălul persistă pe priviri motiv pentru care nu reușesc să vadă slava lui Dumnezeu.
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Problemele legii legale
Nici un sistem legal nu poate fi eficient și nici nu poate exista decât dacă înglobează și
pedepse. Prin chiar natura sa, un sistem bazat pe o lege legală trebuie să dețină la chiar
fundamentul său pedepse. Fără aceste pedepse, legea devine neputincioasă și lipsită de sens. Sau făcut încercări de a face din legea legală și din cea naturală (deseori numită „legea
designului”) o singură lege. Însă, făcând asta ne depărtăm de modelul biblic și încurcăm solia lui
Pavel. El spune că „litera omoară, dar spiritul dă viața” făcând o deosebire clară între legea
legală și ceea ce numesc legea naturală. Nu putem înțelege afirmațiile lui decât atunci când
acceptăm această deosebire.
Dacă un soț îi spune soției sale că dorește să petreacă o zi pe săptămână concentrându-se
numai asupra relației lor și că dacă ea nu reușește să facă asta o va ucide, care va fi răspunsul ei?
Care ar fi reacția dacă le-ar spune copiilor că dacă-i va prinde făcând cea mai mică greșeală, îi va
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omorî? Ne-am îndepărta oripilați de o asemenea persoană și totuși, atunci când ne gândim la
marea controversă și la planul de mântuire din perspectiva legii legale, tragem concluzia că
aceasta este maniera în care Dumnezeu operează!
Și totuși este adevărat faptul că atunci când a fost stabilit sistemul legal, pedepsele au fost
necesare. Dumnezeu a spus „păzește sabatul, petrece o zi din săptămână numai cu Mine căci
dacă nu vei face asta o să Mă asigur că vei fi omorât cu pietre.” Nu exagerez deloc realitatea;
acesta este adevărul. Dar nu a fost decât un plan temporar, un mijloc prin care Dumnezeu a
încercat să-i învețe pe oameni lecții mai mari prin diverse pilde centrate pe lege. Dar acest sistem
temporar avea să fie desființat atunci când Hristos a venit ca răspuns al lui Dumnezeu la
problema păcatului și când ne-a împărtășit propria Lui viață. În această manieră, Dumnezeu a
stabilit neprihănirea ca un principiu înnăscut mai degrabă decât ca o condiție de obținut prin
supunerea la un set de reguli legale.
Legea legală nu a constituit niciodată fundamentul adevăratei guvernări a lui Dumnezeu.
Legea a existat în principiu, ca un instinct natural înnăscut în toți cei ce posedau viața lui
Dumnezeu. Însă ea nu a existat niciodată ca un document legal. Pavel afirmă în 1 Timotei 1:8, 9
că legea nu a făcut pe nimeni neprihănit! În mod clar el se referă la legea legală, la exprimarea
legală a legii și nu la principiul ei, în spirit. Dacă legea legală nu a făcut neprihănit pe nimeni
atunci este clar că ea nu putea exista înainte de apariția păcatului. Numai când au apărut
păcătoșii legea legală a devenit necesară pentru a-i controla.
Acest lucru este ușor de demonstrat pentru că este clar faptul că unele dintre cele zece porunci
au fost concepute NUMAI pentru oameni în condiția lor păcătoasă. Spre exemplu „cinstește pe
tatăl tău și pe mama ta” nu se poate adresa îngerilor pentru că nu au tați și mame, și nu se putea
adresa nici lui Adam și Eva pentru că nici ei nu au avut mamă și tată. De asemenea, îngerii nu
sunt bărbați și femei, nu se căsătoresc și nu pot avea copii motiv pentru care porunca „să nu
preacurvești” nu li se aplică. Din nou, nici lui Adam și Evei nu li se putea aplica pentru că nu
mai exista niciun om cu care să fi putut comită adulter.
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Păcatul originar
Lucifer și îngerii lui au fost aruncați din cer nu atât de mult pentru că au călcat anumite reguli
ci pentru că doreau să preia controlul asupra cerului. În fapt, ei erau niște copii care au decis săși alunge părinții din casă. Să ridicăm o întrebare: dacă Lucifer ar fi reușit să-L alunge pe
Dumnezeu din cer și să păzească exact aceleași zece porunci despre care unii insistă că au existat
în cer înainte de apariția păcatului, ar fi făcut lucrul acesta rebeliunea lui acceptabilă? Cu alte
cuvinte, Lucifer s-a răzvrătit împotriva legii sau împotriva lui Dumnezeu? Detaliile regulilor sau
Persoana care guverna l-a iritat?
Desigur că unii vor spune că orice păcat cade sub incidența poruncii „să nu ai alți dumnezei în
afară de Mine” și asta pentru că în viziunea lor totul trebuie să se centreze în jurul legii. Însă
Dumnezeu este centrul iar crima comisă de Lucifer a fost aceea că și-a dorit locul lui Dumnezeu.
Nu a fost un atac asupra unui set de reguli ci mai degrabă un atac asupra unei Persoane.
La final Isus va spune unui grup de oameni „Niciodată nu v-am cunoscut.” Aceasta este
rădăcina problemei. Cei cărora li se va adresa aceste cuvinte n-au fost niciodată parte din familia
lui Dumnezeu! Cum va putea spune că nu i-a cunoscut niciodată dacă ei au fost odată parte din
familia lui Dumnezeu? Ei nu fac parte din acea familie pentru că n-au fost născuți din nou! Nu
este o problemă de comportament. Faptele lor de călcare a legii nu fac altceva decât să
demonstreze că nu I-au aparținut niciodată lui Dumnezeu. Dar acceptarea lor în familie nu a fost
niciodată făcută pe baza comportamentului lor, ci întotdeauna pe baza faptului că Hristos i-a
cunoscut iar ei L-au cunoscut. Această legătură a fost vizibilă în faptele lor, dar nu a fost
dependentă de aceste fapte.
Judecat prin fapte
Nu este nicio urmă de îndoială asupra faptului că Scriptura afirmă că Dumnezeu va judeca
lumea pe baza comportamentului, că oamenii vor fi măsurați cu ajutorul legii. Însă judecata nu
va fi decât o demonstrație care va scoate la lumină cine aparține familiei lui Dumnezeu și cine
nu aparține. Nu a fost niciodată vorba despre cât de bine păzim legea; acesta nu a constituit
niciodată centrul nostru. Pentru noi întotdeauna a fost Hristos. Privirea noastră nu a fost ațintită
la lege. Legea nu ne-a preocupat niciodată căci armonia dintre faptele noastre și legea nu a fost
decât rodul incidental al faptului că Hristos a locuit în noi. Legea naturală din noi a asigurat că
atunci când legea legală este invocată la judecata finală, nu va putea găsi nicio vină în noi.
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Legea și noul legământ
Resping ideea că legea legală este parte din sau că s-a intenționat vreodată să facă parte din
legământul cel veșnic. Acest legământ veșnic constituie promisiunea lui Dumnezeu de a-Și pune
propria viață în noi prin Fiul Său și, prin acest mijloc, să ne aducă în armonie cu Sine.
Legea legală este strict limitată la sistemul tipologic care a fost oferit evreilor pe Muntele Sinai.
Toate detaliile acelui sistem erau umbre, expresii ale unei realități mult mai înalte, iar de aici nu
sunt excluse cele zece porunci. Și acestea sunt o exprimare legală a vieții pe care Dumnezeu ne-o
oferă atunci când Isus devine viu în copiii Săi. Dar viața pe care Isus ne-o oferă nu este sub nicio
formă o memorare a zece afirmații. Isus infuzează în fiecare dintre noi chiar principiile care stau
la baza vieții lui Dumnezeu și a comportamentului Său. El ne oferă natura lui Dumnezeu, o viață
care este instinctiv îndreptată spre dragoste și facerea de bine. La asta se referă Scriptura atunci
când vorbește despre legea scrisă în inimă și nu la un document legal, la zece afirmații, ci la
natura lui Dumnezeu care ne este împărtășită. Acesta este legământul cel nou, sau legământul
cel veșnic.
Un pericol?
Unii au sugerat că afirmațiile mele constituie un pericol pentru adventism. Nu pot oferi un
răspuns la această sugestie; este posibil să fie adevărat. Însă eu nu plec la drum întrebându-mă
„Ce crede adventismul?” ci mai degrabă „Ce descopăr în Cuvântul lui Dumnezeu?” „Ce afirmă
Domnul în fiecare pasaj?”. Am făcut un efort să ies din cutia care am descoperit că-mi
obstrucționa abilitatea de a citi și gândi cu o minte deschisă. Dacă adventismul este amenințat de
ceea ce descopăr în Scriptură, atunci eu ce ar trebui să fac?
La fiecare pas în procesul de dezvoltare al Bisericii, Creștinii au fost confruntați cu aceeași
întrebare și la fiecare stadiu au existat cei ce erau îngrijorați că „biserica” era pusă în primejdie
de învățăturile acestor persoane. Toți știau că biserica avea dreptate și că aceștia greșeau, însă
azi, privind în urmă la ultimele sute de ani, îi privim pe aceștia ca eroi ai credinței. Nu știu dacă
același lucru mi se aplică și mie, dar știu că vreau să merg pe aceeași cale pe care au mers acești
Creștini, pe același fundament a unei conștiințe curate și a unei atitudini de supremă loialitate
față de Dumnezeu.
Legea sabatului
Ziua a șaptea a fost binecuvântată și sfințită. Dumnezeu a binecuvântat ziua aceea pentru
totdeauna iar acest lucru este clar din Scripturi. Însă Biblia nu amintește de nicio poruncă de a
celebra sabatul înainte de Muntele Sinai. Înainte de păcătuirea omului, Sabatul nu era decât un
timp de întâlnire dintre Dumnezeu și om, timp în care se bucurau împreună. Au celebrat copiii
lui Dumnezeu sabatul înainte de Sinai? Sunt convins că unii dintre ei au făcut-o, dar nu au făcut
asta din obligație, nu pentru că li se poruncise, nu din frica vreunei pedepse, ci pur și simplu
pentru că L-au iubit pe Dumnezeu și s-au bucurat de binecuvântarea pe care El le-a oferit-o.
Scriptura afirmă clar că legea a fost făcută pentru păcătoși. Cu alte cuvinte, nevoia de a
porunci oamenilor alături de amenințarea pedepsei s-a născut NUMAI pentru că Dumnezeu
avea de-a face cu oameni neconvertiți, firești, care nu-L iubeau. Atunci când legătura de dragoste
este refăcută prin experiența nașterii din nou, nu mai este nevoie ca Dumnezeu să le
poruncească oamenilor să I se închine. Aceasta ar fi auto-distructiv pentru că dragostea nu poate
fi poruncită. Datorită propriei naturi, atunci când dragostea este poruncită, aceasta moare.
Conformitatea și comportamentul ipocrit pot fi poruncite, însă nu și adevărata servire a
dragostei.
Nu vreau să sugerez că informația despre sabat nu mai este relevantă. Sabatul a rămas o
invitație minunată pe care Dumnezeu a binecuvântat-o cu scopul părtășiei cu copiii Săi. De ce ar
neglija vreun Creștin un asemenea privilegiu?
Însă copiii lui Dumnezeu nu mai sunt sub lege, nu mai sunt guvernați de lege iar cerințele
legii nu mai constituie fundamentul pe baza căruia trăiesc. Închinarea lui Dumnezeu este adusă
numai datorită motivației noii naturi care operează pe baza dragostei și a devotamentului, nu a
atitudinii de rob.
Singura persoană care are nevoie de sentința unui judecător pentru a-și îngriji copiii este
iresponsabilul care nu este interesat de ei. Legea operează la fel: ea constituie sentința curții lui
Dumnezeu pentru cei care au minți denaturate. Pentru un părinte care-și iubește copilul este o
insultă ca cineva să-i poruncească să aibă grijă de el. Este inutil pentru că el nu operează la acel
nivel.

Viața veșnică este ... să Te cunoască pe Tine

Divina Vindecare ! Nr. 103 Iulie 2018

4

9

David Clayton

Un adevăr nepopular
De ce se opune atât de aprig diavolul adevărului că Isus este adevăratul Fiu al lui Dumnezeu?
Nu este dificil de aflat răspunsul la această întrebare. Biblia afirmă că dragostea lui Dumnezeu
este revelată în faptul că Dumnezeu L-a dat pe Fiul Său să moară pentru omenire (Ioan 3:16; 1
Ioan 4:9, 10). Cum putem înţelege şi aprecia minunea acestei iubiri dacă nu reuşim să discernem
identitatea Celui care a fost trimis, dacă nu reuşim să înţelegem valoarea darului care a fost dat
şi ceea ce L-a costat pe Dumnezeu să-l dea? Numai în măsura în care înţelegem identitatea lui
Hristos, vom putea de asemenea să înţelegem şi dragostea lui Dumnezeu aşa cum ar trebui s-o
facem (1 Ioan 4:19). De aceea, dragostea noastră pentru Dumnezeu şi biruinţa asupra păcatului
sunt legate de adevărul că Isus este Fiul lui Dumnezeu. „Cine este cel ce a biruit lumea, dacă nu cel
ce crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu?” (1 Ioan 5:5). Nu este de mirare că diavolul urăşte acest
adevăr!
Ceea ce este dificil de înţeles este motivul pentru care creştinii se opun cu atâta tărie
declaraţiilor clare ale cuvântului lui Dumnezeu. Cum se face că persoane care pretind a-L iubi pe
Dumnezeu şi care doresc slava Sa, se opun cu atâta încăpăţânare singurului adevăr care
descoperă dragostea lui Dumnezeu mai deplin decât orice altceva din acest Univers? Aceasta
este cu adevărat o taină aproape tot atât de mare ca şi aşa-numita Trinitate!
Cu sute de ani în urmă, în timpul secolului al patrulea, spiritul de compromis şi dorinţa
pentru popularitatea lumească amestecată cu influenţa păgânismului au adus doctrina trinităţii
în credinţa Creştină. De atunci, aceasta a devenit atât de adânc înrădăcinată în tradiţiile
Creştinismului, încât a devenit doctrina fundamentală a celor mai multe denominaţiuni creştine
şi a vorbi împotriva ei, se consideră un act de blasfemie. Dar care este motivul pentru care
Creştinii se agaţă cu atâta putere de o eroare? În lumina declaraţiilor clare ale Scripturii, de ce
continuă ei să îmbrăţişeze un Dumnezeu Trinitarian? Răspunsul este popularitatea. Nicio
biserică nu va fi acceptată astăzi (iar lucrul acesta este valabil în ultimii 1500 de ani) dacă nu
mărturiseşte credinţa în trinitate. O negare a trinităţii va rezulta în etichetarea imediată a unei
biserici ca fiind SECTĂ. Acesta este motivul pentru care această doctrină, care este pe deplin
fondată pe tradiţiile oamenilor mai degrabă decât pe Scriptură, a crescut la o asemenea statură
universală încât, dacă afirmi adevărul biblic că Isus este Fiul lui Dumnezeu, eşti imediat acuzat
de erezie.
Mărturia lui Ioan
Dintre toţi ucenicii lui Isus, Ioan este cel care insistă cel mai mult asupra identităţii lui Isus ca
Fiu al lui Dumnezeu. De fapt, el este singurul dintre scriitorii Bibliei care se referă la Isus ca fiind
„Singurul Fiu născut” al lui Dumnezeu.
Trinitarienii se reped la acest fapt şi declară că folosirea acestei expresii a fost numai o
caracteristică a stilului lui Ioan de a scrie. Este acest lucru adevărat? Datorită stilului lui Ioan de
a scrie I-a dat el lui Isus titlul de „Singurul Fiu născut” sau Ioan a fost un creştin exact, credincios
şi sincer, care a scris adevăruri clare?
Ioan a fost ultimul dintre apostoli care a trăit în jurul anilor 95 - 100. El a fost de asemenea cel
ale cărui cuvinte au încheiat canonul biblic. Se crede că Apocalipsa (scrisă în anul 95) a fost
prima dintre scrierile sale (din cele incluse în Biblie), fiind urmată de epistolele sale şi de
Evanghelia care îi poartă numele.
Epistolele lui Ioan, scrise după moartea tuturor celorlalţi apostoli, descoperă faptul că, atunci
când au fost scrise, anumite influenţe mortale începuseră să apară în biserică. În câteva pasaje
din epistole, el afirmă clar faptul că unii începuseră să înveţe erezii periculoase (1 Ioan 2:18).
În prima sa epistolă, Ioan afirmă în mod categoric, în mai multe rânduri, faptul că Isus este
Fiul lui Dumnezeu. Aici el Îl descrie ca fiind „Singurul Fiu născut”. Care a fost motivul pentru
această subliniere? A existat un motiv pentru care el a ales să-L descrie pe Isus în felul acesta?
Pasajul din 1 Ioan 2:22, 23 clarifică faptul că existau anumite persoane din biserica creştină care
începuseră să afirme că Isus nu era de fapt Fiul lui Dumnezeu în adevăratul sens al cuvântului

(cei dintâi trinitarieni). Ioan, ultimul dintre apostoli, unul dintre cei doisprezece care fuseseră
aleşi în mod deosebit de Isus pentru a fi martorii Săi speciali, unul care a „auzit, ... văzut cu ochii
noştri, ... am privit şi ... am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la Cuvântul vieţii” (1 Ioan 1:1), a găsit
că este necesar să respingă această învăţătură periculoasă şi falsă într-un limbaj clar şi de
neconfundat. Cei care afirmau această erezie, aveau „spiritul lui antihrist”. În mod accentuat, el a
afirmat faptul că Isus nu era numai „Fiul lui Dumnezeu”, ci era „Singurul Fiu NĂSCUT” al lui
Dumnezeu (1 Ioan 4:9). Aceasta nu a fost o idee pe care a fabricat-o Ioan, ci era adevărul pe care
îl auzise el însuşi de pe buzele Învăţătorului (Ioan 3:16).
În mod clar, el face cunoscut faptul că acest adevăr este stâlpul central şi fundamentul întregii
experienţe creştine veritabile. Fără acest adevăr, nu putem birui lumea (1 Iona 5:5). Mărturisirea
acestui adevăr, şi anume, că Isus este Fiul lui Dumnezeu, este un indicator al faptului că noi
rămânem în Dumnezeu (1 Ioan 4:15) şi prin înţelegerea acestui adevăr despre legătura dintre
Dumnezeu şi Fiul Său, putem aprecia măsura dragostei lui Dumnezeu pentru noi (1 Ioan 4:9).
Dar cum se face că nici unul dintre scriitorii Bibliei nu au pus un asemenea accent? Răspunsul
este simplu. Observaţi cuvintele lui Ioan:
„Copilaşilor, este ceasul cel de pe urmă. Şi, după cum aţi auzit că are să vină Antihrist, să ştiţi că acum
s-au ridicat mulţi antihrişti: prin aceasta cunoaştem că este ceasul de pe urmă”. (1 Ioan 2:18)
Este clar faptul că negarea adevărului că Isus este Fiul lui Dumnezeu era o învăţătură care nu
existase înainte de scrierile lui Ioan. Niciun creştin nu a pus vreodată sub semnul întrebării
faptul că Isus este Fiul lui Dumnezeu, născut din Tatăl, care S-a făcut trup şi a fost trimis în
lume. Dar acum, că Ioan era bătrân, singurul apostol rămas în viaţă, diavolul şi-a concentrat
atacul asupra celui mai important punct al credinţei creştine: doctrina despre dragostea lui
Dumnezeu, revelată în darul Fiului Său.
Biblia nu a fost deformată sau distorsionată de stilul literar sau de expresiile idiomatice ale
scriitorilor săi. Aşa-numiţii „erudiţi” vor ca noi să credem că acele cuvinte simple şi clare ale
Bibliei nu pot fi înţelese, crezute şi acceptate până ce nu au fost interpretate mai întâi de
„oamenii învăţaţi”. Această eroare a fost şi va fi întotdeauna respinsă de cei care cred într-Un
Dumnezeu suveran, într-Unul care intenţionează ca al Său cuvânt să fie citit, înţeles şi acceptat,
şi de aceea, l-a făcut atât de simplu încât chiar şi un copil, călăuzit de Spiritul Său, îl poate
înţelege.

Totul despre zecimea ta
2

Sánta János
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Zecimea în Biblie
Trebuie să considerăm trei perioade de timp distincte. Majoritatea doctrinelor despre zecime
nu fac aceasta pentru că nu diferențiază între învățăturile Vechiului și Noului Testament. Pe
măsură ce vom progresa, va deveni din ce în ce mai clar de ce este important acest aspect.
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1. Înainte de lege
Prima perioadă de timp este cuprinsă între creație și proclamarea celor zece porunci. Prima
menționare a zecimii este în Geneza unde citim că Avraam și-a salvat nepotul Lot din mâinile
regilor care au devastat Sodoma. După luptă, Melhisedec, Regele Salemului, Preot al Celui
Preaînalt, a venit să-l binecuvânteze pe Avraam care i-a dar a zecea parte din bunurile jefuite
(Geneza 14:18-20).
Următoarea menționare a zecimii este în legătură cu nepotul lui Avraam, Iacob. După ce a
scăpat de mâna răzbunătoare a fratelui său Esau, a avut un vis în care Dumnezeu i-a promis
binecuvântarea. Iacob a fost încurajat de promisiunea providenței divine și a jurat să-I dea
Domnului a zecea parte din averea lui viitoare (Geneza 28:22).
În perioada de dinaintea momentului Sinai, nu găsim decât aceste două menționări ale
zecimii. În cazul lui Avraam, cunoaștem beneficiarul și motivul pentru care acesta a primit
zecimea: Melhisedec a luat zecime de la Avraam ca Preot al Celui Preaînalt. Pe de altă parte, nu
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avem nicio menționare biblică în ceea ce privește modul în care Iacob și-ar fi îndeplinit
jurământul. Oricum, un lucru este sigur: în vremea aceea plătirea zecimii era o chestiune
voluntară, nu o obligație legală. Acești bărbați ai credinței au apreciat binecuvântarea lui
Dumnezeu și I-au oferit a zecea parte din averea lor ca un semn al recunoștinței.
În lumina Noului Testament, putem învăța câteva lecții. Potrivit pasajului din Evrei capitolul
7, Melhisedec era un simbol al lui Hristos, iar când el l-a binecuvântat pe Avraam, i-a oferit pâine
și vin, la fel cum a făcut Hristos la ultima cină. Așadar, dacă Avraam i-a dat zecime lui
Melhisedec care l-a înviorat pe el și pe slujitorii lui cu pâine și vin, cu cât mai mult Hristos, care
S-a dar pe Sine pentru noi și nouă, este vrednic de o mai mare gratitudine din partea noastră
prin a-I oferi lucrurile pe care le prețuim? Dar să nu ne grăbim prea tare, căci mai trebuie să
considerăm însă o perioadă de timp.
2. Sub lege.
Perioada de timp a legii se desfășoară de la momentul Sinai până la revărsarea spiritului sfânt
la Cincizecime. Cea mai detaliată descriere a sistemului zecimii este găsită în legea mozaică.
Dumnezeu a instituționalizat sistemul zecimii pentru evrei. El a declarat că a zecea parte din
orice creștere a producției sau a animalelor - sau dacă le schimbau în bani,120% percent of the
due tithe - este o proprietate sfântă a Domnului, ceea ce însemna că numai El avea dreptul
folosească aceste mijloace după buna plăcere (Leviticul 27:30, 31).
Domnul a făcut ca plata zecimii să fie obligatorie pentru evrei. Dacă neglijau această regulă,
erau mustrați și amenințați cu blestemul, iar dacă erau credincioși în împlinirea îndatoririlor, se
puteau aștepta la binecuvântări materiale (Maleahi 3:8-11).
Zecimile erau colectate în mod regulat de leviți pentru „visterie”, în timp ce prima și cea mai
bună parte a recoltei era oferită preoților la marile sărbători (Maleahi 3:10; Neemia 10:37). Ideal
era ca zecimea să fie plătită direct din recoltă și animale. Acest lucru era practic căci scopul
zecimii era de a acoperi cele necesare traiului pentru preoți și leviți și familiile acestora. Acest
aranjament fusese făcut pentru ca ei să-și poată dedica timpul serviciului Domnului, fiind liberi
de povara câștigării propriei existențe (Numeri 18).
Zecimile plătite de evreii din afara Ierusalimului erau pentru nevoile leviților locali
(Deuteronomul 14:22, 27), în timp ce „zecimea zecimii” oferită de leviți era destinată preoților
care lucrau la templu (Numeri 18:26, 28; Neemia 10:38, 39). Pe lângă zecime, evreii trebuiau să
pună de-o parte o a doua zecime la fiecare al treilea an pentru a atenua povara văduvelor, a
orfanilor și a celor refugiați (Deuteronomul 14:28, 29; 26:12, 13).
Sistemul zecimilor și al darurilor a fost conceput pentru a acoperi pe deplin toate nevoile celor
care erau în slujba lui Dumnezeu (2 Cronici 31:10). Pe lângă aceste îndatoriri obligatorii, totți
aveau privilegiul de a aduce în mod voluntar așa numitele „jertfe de mulțumire” pentru a
contribui la bunăstarea preoților. Dacă erau necesare alte fonduri pentru scopuri sfinte (spre
exemplu construirea și renovarea templului), era organizată o colectă specială, însă zecimile erau
folosite în exclusivitate pentru susținere preoților și a leviților.
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3. În Noul Testament
Înainte de a începe să aplică sistemul complicat al zecimii la circumstanțele noastre prezente,
să revizuim una dintre cele mai elementare reguli ale Noului Testament. Așa cum vom vedea,
Noul Testament așează toate legile Vechiului Testament într-o perspectivă diferită și pune capăt
dependenței credincioșilor față de lege!
„care ne-a şi făcut în stare să fim slujitori ai unui legământ nou, nu al slovei, ci al Duhului, căci
slova omoară, dar Duhul dă viaţa.” (2 Corinteni 3:6).
„Dacă sunteţi călăuziţi de Duhul, nu sunteţi sub Lege.” (Galateni 5:18).
Majoritatea bisericilor care accentuează validitatea sistemului zecimii, ignoră acest principiu
important. Creștinii nu sunt sub lege, ordonanțele Vechiului Legământ și-au pierdut puterea
obligativității asupra lor (Evrei 8:13). Asta nu înseamnă că nu putem învăța din ele; însă,
aplicându-le ca porunci obligatorii în ele însele, reprezintă o negare a Noului Legământ.
Hristos i-a eliberat pe cei care cred în El de blestemul legii. În același fel, credincioșii din Noul
Legământ nu-și câștigă binecuvântările prin supunerea față de reguli în cadrul legii, ci mai
degrabă prin legătura cu Hristos și numai prin aceasta. Cu alte cuvinte, numai prin credință:
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„Sunteţi aşa de nechibzuiţi? După ce aţi început prin Duhul, vreţi acum să sfârşiţi prin firea
pământească? ... Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-Se blestem pentru noi, fiindcă
este scris: ,Blestemat e oricine este atârnat pe lemnț”, pentru ca binecuvântarea vestită lui Avraam să vină
peste neamuri în Hristos Isus, aşa ca, prin credinţă, noi să primim Duhul făgăduit.” (Galateni 3:2, 13,
14).
Însă haideți să descoperim ce afirmă această a doua parte a Scripturii despre zecime.
Termenul „zecime” apare numai în două locuri pe tot cuprinsul Noului Testament. Prima ocazie
este notată atât de Matei cât și de Luca cu ocazia în care Isus a mustrat ipocrizia fariseilor și a
cărturarilor:
„Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi daţi zeciuială din izmă, din mărar şi din chimen
şi lăsaţi nefăcute cele mai însemnate lucruri din Lege: dreptatea, mila şi credincioşia; pe acestea trebuie să
le faceţi, şi pe acelea să nu le lăsaţi nefăcute.” (Matei 23:23).
Mulți Creștini afirmă exaltați: „Vezi? Și Creștinii trebuie să plătească zecimi, căci Domnul a
spus că nici pe acelea să nu le lăsăm nefăcute.” Însă acești Creștini nu consideră faptul că aceste
cuvinte au fost adresate ucenicilor ci mai degrabă iudeilor legaliști care trăiau sub sistemul
vechiului legământ. Ei gândeau că dacă împlinesc cererile din lege vor fi acceptați de Dumnezeu
și vor avea dreptul de a pretinde binecuvântările Sale.
Însă Isus nu a vrut să spună că ei ar trebui să fie mai meticuloși în păzirea legii. Nicidecum!
Ceea ce a vrut să sublinieze a fost faptul că ei erau foarte departe de cerințele lui Dumnezeu. Cei
ce doresc să fie îndreptățiți prin lege, nu pot alege numai ce doresc ei. Ei trebuie să păzească
toate poruncile fără nicio greșeală, căci dacă calcă numai una dintre ele, atunci când vinovați de
călcarea tuturor (Iacov 2:10), motiv pentru care cad sub blestem (Galateni 3:10). Domnul i-a spus
în mod clar lui Nicodim, unul dintre cei mai de seamă farisei, care este nevoia reală a omului:
„Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în
Împărăţia lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne şi ce este născut din Duh este duh. Nu te
mira că ţi-am zis: ‘Trebuie să vă naşteţi din nou.’” (Ioan 3:5-7).
Nu putem deveni acceptabili înaintea lui Dumnezeu prin păzirea poruncilor, ci numai prin
nașterea din nou. Însă o persoană care a fost născută din nou nu mai este supus cerințelor legii,
ci trăiește sub călăuzirea și jurisdicția Spiritului. Acesta este motivul pentru care pretenția că Isus
a stabilit o continuare a sistemului zecimii din vechiul legământ pentru Creștini, nu are niciun
sens.
Cea de-a doua menționare a cuvântului „zecime” se găsește în Evrei 7, loc în care citim din
nou despre Avraam și Melhisedec. Pavel afirmă că preoția lui Melhisedec (lucrarea preoțească a
lui Hristos din noul legământ) este de o ordine mult mai înaltă decât preoția levitică (care a fost
lucrarea vechiului legământ). Această afirmație este dovedită de istoria lui Avraam, și anume de
faptul că „însuşi Levi, care ia zeciuială, a plătit zeciuiala, ca să zicem aşa, prin Avraam” (Evrei
7:9). Acest pasaj nu sprijină nicidecum pretenția că sistemul zecimii din vechiul legământ este
încă valabil pentru Creștini. Din potrivă, Pavel concluzionează că modificarea preoției (de la cea
levitică la cea a lui Melhisedec) duce la desființarea sistemului legii:
„Pentru că, odată schimbată preoţia, trebuia numaidecât să aibă loc şi o schimbare a Legii. ... Astfel, pe
de o parte, se desfiinţează aici o poruncă de mai înainte din pricina neputinţei şi zădărniciei ei.” (Evrei
7:12, 18).
Grupurile de Creștini care afirmă validitatea sistemului zecimii în noul legământ și promit o
binecuvântare materială pentru cei ce sunt credincioși în plata zecimii în timp cei-i amenință pe
cei ce o neglijeză cu blesteme, fac toate acestea pe baza legii. Bazându-se pe dovada prezentată
mai sus, putem afirma cu certitudine că o asemenea învățătură aparține slujbei literei moarte și
nu a spiritului viu. Mai mult decât atât, ea reprezintă un abuz al libertății Creștine! Sistemul
zecimii din vechiul legământ, cu toate regulile și poruncile sale obligatorii, nu poate fi aplicat
Bisericii Creștine.

Anunț fericit
Ne folosim de această ocazie pentru a vă face fericitul anunț că atât cea de-a treia ediție a
cărții „Divina Vindecare” cât și broșura „Arta de a umbla pe apă” au fost retipărite. După o
lungă, prea lungă perioadă de timp în care aceste două titluri nu au mai fost disponibile, iată că
acum le puteți comanda din nou. Tot ceea ce trebuie să faceți este să ne transmiteți numele și
adresa dumneavoastră poștală fie telefonic la numărul 0752211191 sau prin email la adresa
divinavindecare@gmail.com
Ca și celelalte materiale pe care le producem, această carte și broșura sunt de asemenea
gratuite.
Datorită numărului limitat de exemplare, nu se poate comanda mai mult de o carte pentru
fiecare adresă.
Vă reamintim și faptul că broșura „Arta de a umbla pe apă” conține patru capitole din cartea
„Divina Vindecare”, motiv pentru care dacă optați pentru carte, broșura nu vă va mai fi
necesară.
Lectură binecuvântată!
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Vă invităm să vizitați și site-ul www.lectiicuobiecte.ro, loc de unde veți putea
parcurge materiale special concepute de noi pentru copii și părinți. Efortul nostru este
de a pune la dispoziție noi materiale în fiecare zi.
Vă invităm să vizitați și site-ul www.edy.hu, loc în care am debutat un proiect care
este numai în fază de început. Pentru moment acolo puteți asculta și descărca în mod
gratuit înregistrări audio ale unor cărți creștine pentru copii. În decursul timpului, pe
saitul www.edy.hu vor fi disponibile tot mai multe materiale pentru cei mai mici și
pentru cei mai măricei. Dacă doriți să primiți notificări despre materialele noi pe măsură
ce vor fi disponibile, vă rugăm să ne scrieți la adresaedi@gmail.com pentru a ne
comunica adresa dumneavoastră și orice alte gânduri și sugestii legate de acest proiect.
Vă așteptăm să ne vizitați și pe saitul www.divinavindecare.ro,
un loc în care veți găsi multe resurse creștine.
La secțiunea Revista puteți găsi toate numerele revistei Divina Vindecare,
de la primul număr din ianuarie 2010, până în prezent. Vă încurajăm să le
descărcați pe computerul personal sau să le citiți online pe toate pentru a vă
bucura de articole ce tratează doctrinele fundamentale ale creștinismului
numai în lumina Sfintei Scripturi având ca scop unic acela de a înțelege
care este calea practică prin care putem avea o relație personală cu
Dumnezeu Tatăl și cu Singurul Său Fiu născut, Domnul Isus Hristos.
La secțiunea Cărți puteți găsi, pe lângă Sfânta Scriptură în format electronic,
peste 30 de titluri ale unora dintre cele mai utile și profunde lucrări creștine. Printre
subiectele analizate în aceste lucrări se numără cel al neprihănirii lui
Hristos care se poate obține în mod practic de fiecare dintre noi prin
credința în Cuvântul lui Dumnezeu, cel al Bisericii lui Dumnezeu în
lumina Sfintei Scripturi, și altele. Cărțile pot fi descărcate gratuit.
La secțiunea Media puteți găsi diverse studii și prezentări în format video și
audio, prezentări care abordează unele dintre cele mai importante aspecte ale
Evangheliei Domnului Isus Hristos. Toate aceste studii pot fi descărcate gratuit.
Secțiunea Visteria este scrisă de voi, cititorii noștri. Această secțiune reprezintă
visteria saitului nostru; aici colectăm cei doi bănuţi ai văduvei sărace, talantul
robului care a decis să nu-l mai ţină îngropat, paharul cu apă rece pentru micuţii
Domnului, pâinile şi peştii copiilor care doresc să le ofere Domnului Isus sub forma
experiențelor personale pentru ca El, binecuvântându-le, să le transforme în
mijloace pentru a potoli setea şi foamea multor suflete. Trimite-ne experienţa ta,
descoperirea pe care Dumnezeu ţi-a făcut-o în studiul personal, o speranţă pe care o
ai în inimă, versuri sau o cerere de ajutor la adresa divinavindecare@gmail.com iar
noi o vom publica acolo pentru a sluji ca ajutor altor suflete aflate în nevoie.

Linkuri utile

Hitből hitbe
Revelation 14:12
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Heilung in Christus
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Ne puteți urmări și pe canalul Divina
Vindecare de pe YouTube (copiind în browserul dumneavoastră următorul URL: http://
www.youtube.com/user/DivinaVindecare?
feature=mhee) unde găsiți toate materialele
video la diferite rezoluții. Înscrieți-vă la canalul
nostru YouTube apăsând butonul „Subscribe”
pentru a primi în mod automat știri de fiecare
dată când postăm noi prezentări. Aceste
prezentări video au fost înregistrate începând cu
anul 2006 și tratează diverse aspecte ale
Evangheliei strict din punct de vedere biblic.
Pentru a câștiga o înțelegere cât mai bună, vă
recomandăm să le urmăriți în ordine cronologică.
Vizionare binecuvântată!

Restoration Ministry
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Tiraj 730 exemplare
Scopul revistei Divina Vindecare este acela de a-i
motiva pe cititori să se dedice fără nici o rezervă
pregătirii personale pentru revenirea Domnului Isus
Hristos printr-o relaţie directă și personală cu
Mântuitorul. Revista Divina Vindecare este tipărită lunar
şi este trimisă gratuit oricui dorește. Multiplicarea este
nu numai permisă, ci și puternic încurajată. Pentru orice
informaţii şi alte materiale, vă rugăm să ne contactaţi.
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